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میراْثخوارانوپاسداراِن»محمدجهانآرا«

با یادآوری سوم خرداد -یعنی روزی که به عنوان »آزادسازی خرمشهر«  خرداد ماه هر سال 
ایجاد  مختلف  جریانات  بین  روز  این  گرامی داشت  برای  کاملی  اجماع  تقریبًا  است-  مشهور 
می شود و چهره ی شاخص افسانه ای این همدلِی فراجریانی محمد جهان آرا است. اساسًا واکنش 
عاطفی به فاجعه ی جنگ هشت ساله و حجم سنگین خساراتی که وارد کرد باعث شده رژیم 
افسانه ها و شخصیت ها و عوامل اش را همچون سرمایه ای برای حفظ و  این جنگ و  حاکم، 
تقویت مشروعیت خود شدیداً مراقبت کند و با مدیریت و هدایت و کنترل مواجهه ی عاطفی 

مردمی نسبت به فجایع جنگ، ارزش افزایی سرمایه ی مذکور را تضمین کند.

به  بپردازند،  عراق  و  ایران  جنگ  به  هم  انتقادی  صورت  به  حتا  میخواهند  وقتی  معمواًل 
شخصیتهایی می رسند که در این سالها به عنوان شهدای جنگی یا »قربانی« شدهاند و یا 
دستکم آنها را جزو نسل اولیهای معرفی میکنند که به »ارزشهای اسالمی واقعی« باور 
داشتند و جانشان را در راه میهن و یک باور »خالص« و »مستضعفپناه« اسالمی از دست 

)گرامیداشتیادوخاطرهیشهدایخلقعربدرکشتارچهارشنبهیسیاه،نهمخردادماه۱۳۵۸(
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دادهاند! شخصیتهایی همچون جهانآرا، باکری، همت، علمالهدی، چمران، آوینی، شیرودی 
به  رجوعی  که  اپوزیسیونی  ظاهراً  از سوی  هم  و  نظام  باورمنداِن  سوی  از  هم  معمواًل   .... و 
ارزشهای انقالب ۵۷ )چه از موضع رفرمیستی و مذهبی و چه از موضع ملی و چپ( میکند، به 
عنوان معیار مقایسهای با شخصیتهای کنونی نظام که گویا پشت به »شهدای اولیه« کردهاند 
معرفی و یادآوری میشوند. این شخصیتها در این پوشش تا کنون به هر بهانهای در ادبیات 
انتقادی یا حتا مقایسه های سادهی عامیانه در مورد دورههای مختلف تحوالت نظام حاکم خود 

را نمایان میکنند1.

ارتباط جمعی عمومی و  آموزش و رسانههای  نهاد  بر  به مدد تسلط کامل  جمهوری اسالمی 
سراسر  در  خود  تبلیغاتی-ترویجی  همبسته ی  نهادهای  ارگانیک  گسترش  همچنین  و  دولتی، 
جهان، توانسته است هالهی مقدسی بر گرد این شخصیتها ایجاد کند و به واسطهی آنان هر 
بار بحران مشروعیت هر دم فزایندهی خودش را کنترل کند و حتا مخالفان خود را بر سر میز 

»همدردی ملی-میهنی« بنشاند.

عالوه بر ایام سالگرد جنگ یا اشاراتی که به تجربهی جنگ در ایران میشود، باید معضالت 
زیستمحیطی استان خوزستان -که منطقهی اصلی جنگی بوده است- هم به لیست بهانههایی 
که برای رجوع به شخصیتها و مقدسات دستگاه تبلیغی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی کاربرد 

دارند افزوده شود.

مثاًل به دنبال اعتراضات مردم خوزستان به بدی آب و هوا و بیآبی و انتشار قطعه موزیکی از 
سوی محسن چاوشی با عنوان »خوزستان« و اشاره به »محمد جهانآرا« در این قطعه موسیقی، 
باز ضرورت پرداختن به کارکرد مشروعیتبخش چنین شخصیتهایی برای نظام اسالمی حتا 
در بدترین شرایط سیاسی و زیست محیطی خودش را نشان داد. همچنین اثری دیگر از همان 

1  حتا نمونه های خیلی موجه نماتر آن هم نزد معموالً کسانی که اطالعات تاریخی ضعیف و بسیار مخدوشی دارند هم مشاهده می شود 
که با اعتماد به نفس باالیی به نظریه پردازی هم می پردازند. به عنوان نمونه به این منبع مراجعه کنید:

س.مصفا؛ فالخن شماره ی صد و دوم. مکانیسم های حذف/ امکان های پیش َروی

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/03/falakhan102.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/03/falakhan102.pdf
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درباره ی  فارسی زبان  جریان اصلی  رسانه های  گسترده ی  تبلیغات  به  »مسلخ«  نام  با  خواننده 
و  کارکرد  از  دیگر  جنبه ای  به  توجه  اهمیت  از  نشان  که  گره خورد  در مشهد  فحشا  وضعیت 
جایگاه سلبریتی هایی همچون محسن چاووشی -و تاکیدی که از اواخر دهه ی هفتاد بر چنین 
دستگاه  این  در  است-  گرفته  قرار  نظام  فرهنگی  امنیتی کاراِن  کار  دستور  در  شخصیت هایی 

تبلیغی گسترده است.

اما این دست کاری تاریخی و گزینه پردازِی ایدئولوژیک در روایت جنگ و شخصیت هایش تنها 
به جنگی بین دو کشور محدود نمی شود. رژیِم تازه مستقرشده ی خمینی، از جنگ به عنوان 
بهانه و محملی برای سرکوب مخالفان و کنترل مناطقی که ستم ملی را تجربه کرده اند استفاده 
کرد. تقریبًا تمامی این مناطق به درستی در پیگیری انقالبی که درش سهیم بودند، مطالبات 
خود را به شکلی سیاسی و مسالمت آمیز به پیش کشیدند. شوراهای دهقانی و کارگری و محلی 
اجتماعی  میل  همین  و  شد  تأسیس  اجتماعی  و  هنری  و  فرهنگی  کانون های  گرفت،  شکل 
برای تعیین سرنوشت خود، رژیم تازه تاسیس را که نقشه ی برقراری یک دیکتاتوری مذهبی 
با پشتیبانی شرکای بین المللی اش را در سر می پروراند به وحشت انداخت و مرحله به مرحله و 
با مشارکت طیف رنگارنگی از نیروهای چپ نما و ملی گرا و ناسیونالیست های پان ایرانیست به 

سرکوب مناطق مختلف پرداخت.2

***

چهارشنبهیسیاهدرمحمره)خرمشهر(

روز ۹ خرداد 13۵۸ روزی تاریخی در سرکوب مردم این سرزمین است. بعد از سرنگونی رژیم 
پهلوی با وجود تنوعات سیاسی موجود در آن زمان ولی رویکرد عمومی برای تأسیس دولتی 
بود که حداقلی از آزادیهای سیاسی و اجتماعی را بتواند تضمین کند. اما در نهایت خمینی 
2  برخی از این چهره ها همچون تیمسار ناصر فربد از اعضای حزب ایران که بعد از برکناری سرلشگر قرنی توسط بازرگان، به 

ریاست کل ستاد ارتش منصوب شده بود بعدها انتقادات مختصری به این مواضع کردند.
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و یارانش بر اوضاع مسلط شدند و نظامی را شکل دادند که از همان ابتدا با کشتار و سرکوب 
خودش را تثبیت کرد.

یکی از تقاضاهای مهم مردم ایران همانا خودمختاری و دخالت در سرنوشت منطقهی زیست 
خود بود. این مطالبه با یک حکومت مستبد و مرکزگرا در تناقض است. بخشهای زیادی از 
خاک کنونی ایران مردمانی زندگی میکنند که زبان مادریشان فارسی نیست، فارس هم نیستند 
و بخش قابل توجهی هم مذهب متفاوتی از شیعه دارند. در کنار این موارد اگر تنوع اندیشه و 
عقاید سیاسی و اجتماعی را هم وارد کنیم با تنوع باالیی از فکر و عقیده و زبان و مذهب و قوم 
و نژاد در ایران روبهرو هستیم که نمی توان با یک نظم سیاسی مستبد و تکمذهبی و تکزبانی 
سویهی  چه  هر  بلکه  نیست  ابعاد مشخص  با  ثابت  مفهومی  دموکراسی  کرد.  مدیریت  را  آن 
خودکنترلی و خودمختاری و تسلط مردمی بر سرنوشت و حیات و زیست و افراد عمق پیدا کند، 

این دموکراسی واقعیتر و ماندگارتر خواهد بود.

بعد از فروپاشی نظم استبداد سلطنتی در ایران، طبیعی بود که اقشار مختلف برای مسلط شدن 
بر زندگی خودشان تالش کنند و وارد مکالمه با کسانی شوند که قصد داشتند دولت جدیدی 
بسازند. مردم عرب جنوب ایران هم به مسالمت آمیزترین شکلی چنین کردند. شیخ شبیر خاقانی 
به  برای اعالم خواستههای دموکراتیک مردم عرب  را  بود هیئتی  آنان  نمایندهی مذهبی  که 
تهران فرستاد. شبیر خاقانی در نجف مقام استادی برای خمینی داشت و خمینی هم تا رسیدن 
به قدرت از او کمک مالی هم دریافت میکرد. اما درست یک ماه بعد از اینکه این هیئت با دولت 
جدید مهدی بازرگان )عضو نهضت آزادی( مذاکره کرد، ارتش و سپاه تازهتاسیس در تاریخ ۹ 
خرداد 13۵۸ به مردم خرمشهر حمله کردند و تمامی نهادهای فرهنگی و سیاسی منطقه را نابود 
کردند. در این سرکوب نزدیک به ۵۰۰ نفر کشته و ناپدید شده اند. این سرکوب اولین سرکوب 
منطقهای نظام جدید در جهت تثبیت قدرت خود بود که با مشارکت نیروهای روشنفکر مذهبی 
صورت  خوزستان(  )استاندار  مدنی  احمد  تیمسار  مثل  ملیگراهایی  همچنین  و  بازرگان  مثل 
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گرفت. سرکوب عربهای خوزستان و بعدها سرکوب ترکمنصحرا و لشگرکشی به کردستان 
در مرداد ماه همان سال، عزم جدی نظام سیاسی جدید برای کنترل مناطق مختلف و سرکوب 

مطالبات دموکراتیک آنان را نشان میداد.

نژادپرستی  و  فاشیست  ملیگراهای  بودند.  مختلفی  نیروهای  سرکوبها  این  اجرایی  بازوان 
همچون تیمسار احمد مدنی و ارتشیهای باقیمانده از دوران پهلوی که محصول آریاییگری و 
پانفارسیزم دوران پهلوی بودند و نیز سپاه پاسداران و حزباللهیهای طرفدار خمینی که عالوه 
بر ویژگیهای فاشیستی و نژادپرستانه، گوشبهفرمان مستبدی همچون خمینی بودند و اجازه 
نمیدانند هیچ نیرویی غیر از خودشان دستی در مدیریت جامعه داشته باشد و هر رقیبی را از 
میدان به در میکردند به طوری که حتا در دوران جنگ افرادی از مذاهب دیگر یا از جریانات 
سپاه  فرمانده ی  جهانآرا  محمد  میدادند!  قرار  گلوله  هدف  پشت  از  را  مذهبی  غیر  سیاسی 
از جمله  یارانش-  به همراه  خرمشهر و مؤسس »کانون فرهنگی-نظامی اسالمی خرمشهر« 
مهدی کیانی فرمانده سپاه آبادان3- از همین دسته بودند. آنها با ارسال گزارشهای نادرست و 
اغراقآمیز، دولت مرکزی را نسبت به چیزی که »خطر تجزیه« مینامیدند مدام هشدار میدادند. 
با مرور اسناد کاماًل عیان است که تنها یک جریان سیاسی عربی بود که خواهان خودمختاری 
منطقهی عربی از ایران بود که آنهم اصاًل علنی آن را مطرح نکرد چون اصواًل فضای انقالبی 
باعث شده بود اتفاقًا همگی نسبت به آیندهی انقالب خوشبین باشند و جهتگیری غالب بر 
همبستگی بود و سخنی از جدایی در میان نبود4. این نکته را بعدها پانایرانیستهای دوآتشهای 
مثل دکتر پرویز ورجاوند )از سران جبههی ملی( هم تأیید کردند. جواب نامهنگاری و گفتگوی 
علنی و مطالبهگری دموکراتیک از سوی مردم عرب، توطئه و سرکوب آنان با مشارکت مستقیم 
سپاه پاسداران با فرماندهی مستقیم محمد جهانآرا و نیروی دریایی ارتش۵ بود که به فرمان 

3    گفت وگو با مهدی کیانی، فرمانده وقت سپاه آبادان
4  ر.ک به: گزارش چهارشنبه ی سیاه محمره؛ گفت وگوی مهدی هاشمی با طاهر حلمی زاده؛ نشر پادماز،  ۲۰۱۳

5  برای آشنایی مختصر با نقش ارتش در سرکوب مردم عرب رجوع کنید به:
گفت وگوی حسین دهباشی با هوشنگ صمدی فرمانده وقت تکاوران نیروی دریایی ارتش
و همچنین: گفت وگوی تیمسار امیر مسعود بختیاری از فرماندهان ارتش با حسین دهباشی

https://www.youtube.com/watch?v=nuEx0RfVO34
https://www.youtube.com/watch?v=nuEx0RfVO34
http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/07/Al-Mohammara1979.pdf
http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/07/Al-Mohammara1979.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lYCooTFz9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=lYCooTFz9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=SrUUI0ZWFj8
https://www.youtube.com/watch?v=SrUUI0ZWFj8
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تیمسار احمد مدنی )وزیر دفاع سابق و استاندار وقت خوزستان( صورت گرفت. 6

حال کمی جلوتر برویم. مردمی در یک منطقهی مرزی سرکوب شدهاند به طوری که تا مدتها 
فضای جنگی بر شهر خرمشهر حاکم بود و از طرفی خمینی مدام برای دولت مستقر در عراق 
خط و نشان میکشید و مردم عراق را به شورش علیه حکومت تشویق میکرد. صدام هم از 
بود موجب  ایران، ممکن  در  آمدن حکومتی شیعه  کار  بر سر  که  داشت  قبل هراس  مدتها 
در سفری که  بود  در عراق  ایران  نمایندهی  بشود. محمود دعایی که  تحریک شیعیان عراق 
به ایران داشت به خمینی گفته بود اگر قصد جنگ دارید بگویید که بیشتر در عراق نماند و 
اگر چنین قصدی ندارید باید مواظب مواضع خود باشیم. این نکته را در گفتگویی که حسین 
دهباشی با ابراهیم یزدی داشت و همچنین در خاطرات منتظری هم می توانید پیگیری کنید. 
پس بعد از تضعیف حمایت مردمی در خرمشهر و سرکوب مردم آن منطقه و تصمیم صدام به 
حملهی نظامی به خرمشهر، میتوان به خوبی دید که چگونه بحرانیکردن مناطق مرزی ممکن 
است حتا در تشویق کشورهای همسایه به حملهی نظامی مؤثر بوده باشد. پس میبینیم که 
سرکوب عربها نه تنها ربطی به نفوذ عراق نداشته است بلکه یکجور محرک اطمینانبخش 
برای حملهی عراق بود که گفتیم زمینههای شکلگیریاش چه بود. تنها جریان عربی که در 
عراق حضور داشت و تحت حمایت عراق بود در سال 1۹۷۵ )یعنی سه سال قبل از انقالب( 
بعد از عهدنامهی الجزایر )صلح بین ایران و عراق( منحل شده بود و اعضایش همگی از سوی 
عرب  فرهنگی  و  سیاسی  جریانات  بازماندگان  شهادت  به  شدند.  اخراج  عراق  مرکزی  دولت 

6  در بررسی اسناد متد هم البته خیلی مهم است. اسنادی که می توان در این مورد استفاده کرد: ۱( گزارشات نهادهای رسمی و 
دارای قدرت مثل نامه های استانداری به وزارت کشور وقت یا گزارشات محلی و رسمی نهادهای متکی به قدرت مثل دار و دسته ی جهان آرا، 
که این ها در منابع مختلف دولتی منتشر شده از جمله »روزشمار جنگ ایران و عراق« )احتماالً جلد سوم( نشر مرکز اسناد تحقیقات دفاع 
مقدس که مفصل به خرمشهر در یک جلد پرداخته شده است. ۲( کتاب های خاطرات و سفرنامه و داستان و مواردی از این قبیل که اغلب 
با اینکه در مؤسسات حکومتی منتشر شده اند ولی می شود تصور کرد وضعیت چه بوده است.۳( اظهار نظر مقامات وقت که در منابع مختلف 
قابل بررسی هستند مثل مصاحبه هایی که با سران سپاه و ارتش شده است یا خاطرات امثال محسن رضایی. ۴( منابع مستقل غیرحکومتی و 
نشریات مستقل آن دوره. نمونه های برجسته شان ویژه نامه ی کانون نویسندگان )البته درباره ی جنگ(، تهران مصور، پیغام امروز و آهنگر و 
همچنین روایت های امثال غالم حسین ساعدی و جزوات نیروهایی مثل چریک های فدایی و پیکار و رزمندگان و حزب رنجبران )حزب رنجبران 
با اینکه موضع ضدامپریالیستی و بیگانه تیزی از نوع خمینی و حزب توده داشت ولی آش انقدر شور بود که یک جزوه ی مفصل در این مورد 
منتشر کرده است(.۵( منابع محلی مستقل از جمله مردم عادی یا بعضاً گروهی و تشکیالتی )در واقع به عنوان قربانیان این جنایت( که می توان 

به طور مقایسه ای با دیگر منابع ازشان بهره ی فراوان برد.
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منطقه، عراق نیرویی در منطقهی عربنشین ایران نداشت و این دروغ محض را جهانآرا برای 
توجیه سرکوب مردم منطقه بزرگنمایی کرد تا به آن بهانه مردم عرب را سرکوب کند. وقتی 
به گزارشهای سپاه به مرکز در اسناد منتشر شده توسط سپاه مراجعه کنید تنها مواردی که 
اماکن  در  پوشیدن، پخش موسیقی عربی  لباس عربی  اشاره میشود  تجزیهطلبی  برای خطر 
عمومی، تشکیل کالسهای فرهنگی و هنری مختلف از سوب کانون فرهنگی خلق عرب و 
مواردی از این دست بود. متاسفانه هنوز هم فعالیت فرهنگی غیر از زبان فارسی به طرز عجیبی 
رگ فاشیسم و نژادپرستی برخی افراد را متورم میکند در صورتی که این ها حقوق دموکراتیک 
مردم است که در یک دموکراسی حداقلی رعایت میشود. رژیم خمینی به این بهانه حتا شیخ 
شبیرخاقانی که روحانی واالمقام شیعه هم بود را دستگیر کرد و به قم تبعید کرد. همان کاری که 
با آیتاهلل شریعتمداری در تبریز کرد. این نشان میدهد که دیگرستیزِی نظام جمهوری اسالمی 
تنها مبنایی عقیدتی و مذهبی نداشته است. به روحانیت شیعه و هر نیرویی که سلطهی آنان 
را نمیپذیرفت حمله کردند و دستمایهی این سرکوبها تبعیضهای مختلف مذهبی و نژادی 
و قومی و عقیدتی بود. بدین معنا ویژگی استبداد در ایران از رضاشاه تا به امروز، دیگرستیزِی 
نژادی و عقیدتی و قومی را همزمان با هم دارد و مردم عرب هم قربانی چنین نژادپرستیای از 
سوی به اصطالح ارزشیترین نیروهای وابسته به حکومت مثل جهانآرا شدند. با این زمینهای 
که به طور مختصر آورده شد، نقش بنیادی نیروهایی مثل محمد جهانآرا در شکلگیری این 

نظام مشخص میشود.

با شروع جنگی که دستپخت خمینی و حماقت صدام بود، و مصیبتهایی که بر مردم منطقهی 
خوزستان آمد، و کشته شدن جهانآرا و بسیاری دیگر از جنایتکاران هموزن او، بازگشت به 
نقش و جایگاه آنان در تثبیت این نظام -که ریشهی ستمگری چهلسالهی تمام مردم ایران 
است- تا حدودی با موانعی ذهنی روبهرو بود. در فضای جنگی خیلی سخت است که چون و 
چرا کرد و نقش عوامل مختلف در مصیبتهای وارده را دقیق و شفاف بررسی کرد. به عنوان 
نمونه حتا صادقترین افرادی که اکنون مثاًل برای حال و روز خوزستان فعالیت میکنند هنوز 
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از  با غفلت  امثال جهانآرا در بدبختی این منطقه نگاه بکنند و  نمیتوانند مسئوالنه به نقش 
این مورد هنوز با زمزمهی »ممد نبودی...«۷ و گاه و بیگاه گره زدن امثال جهانآرا با حال و 
روز خوزستان، دوباره در واقع به پنهانکارِی جنایت رژیم اسالمی از همان سالهای نخست 
اصلیاش  عوامل  از  یکی  که جنگ  منطقه  بر مصیبتهای  مروری  گونه  هر  کمک میکنند. 
بود اگر بدون برخوردی انتقادی و دقیق به نقش و جایگاه امثال محمد جهانآرا نباشد اساسًا 
ارزشی رهاییبخش ندارد و هیزمی در آتِش بیرمق مشروعیت رژیم استبدادی اسالمی است. 
امثال جهانرا و همت و باکری و ... معماران ارزشی این نظام پلید بودند و اولینهایی بودند که 

دستشان به خون مبارزان و مردمی که سلطه را نپذیرفتند آغشته شد.

پاسدارانسنت»محمدجهانآرا«

او عنوان یک حزب اللهی معتقد به  او محدود نماند.  نگرانی های محمد جهان آرا تنها به خود 
امام اش خمینی، عمیقًا نگران »توطئه ی دشمن« بود و آن قدر نگران بود که گزارشات غلط هم 
می داد. واکاوی این که این عملکرد جهان آرا عمدی بوده یا خیر چندان دردی را دوا نمی کند 
ولی آنچه که می تواند مبنایی برای تحلیل کنونی ما هم باشد این است که او اساسًا با مشارکت 
همبسته ی مردمی و مستقل در فرآیند انقالب و حق تعیین سرنوشت شهروندانی که از زیر یوغ 
رژیم ستمشاهی آزاد شده اند مخالفت داشته است. جهان آرا و حزب اللهی های طرفدار خمینی، 
از مانور نیروهای سیاسی مختلف وحشت داشتند و همه را به درستی مانع انحصارطلبی خود 
می دیدند. پس بی دلیل نیست که زیست فرهنگی و اجتماعی عرب ها هم تنها به همین شکل 
و محتوای »توطئه گرانه« و »تجزیه طلبانه« به دیده ی شخصی مثل جهان آرا آمده است. او در 
همین چهارچوب است که هر تحرکی که رنگ و بوی هویتی داشته را خطری علیه حزب اهلل 
7  نوحه ی مشهور »ممد نبودی« در واقع کپی »لیال بگفتا...« یکی از نوحه های مشهور سنتی و قدیمی بوشهری است که با صدای 
زنده یاد بخشو )جهانبخش کردی زاده مشهور به بخشو یا بخشی ۱۰ خرداد ۱۳۱۵، بوشهر - مرداد ۱۳۵۶، شیراز( هم ثبت شده است. کویتی پور 
این نوحه ی قدیمی »لیال بگفتا...« را با شعری از جواد عزیزی )از دوستان محمدجهان آرا( به نوحه ای در مدح محمد جهان آرا تبدیل کرد. 
اثر جدید کویتی پور نه تنها برای تهییج سربازان استفاده می شد بلکه در زندان ها برای تخریب روحیه ی زندانیان سیاسی با صدای بلند از 

بلندگوهای زندان پخش می شد!

https://www.youtube.com/watch?v=FuUbggWIZj4
https://www.youtube.com/watch?v=FuUbggWIZj4
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ارزیابی می کرد.

نگرانی های فرمانده ی سپاه خرمشهر همان نگرانی های تیمسار مدنی و حزب توده۸ و کلیه ی 
نیروهایی بود که تا کنون باورمندان سازه ای ایدئولوژیک به نام »ایران« هستند که مبنای اش بر 
نفی و طرد حقوق بخش های عمده ی ساکنان این سرزمین است. محمد جهان آرا سردار بزرگ 
همین ایرانی است که دولت هایش در قرن اخیر همواره به چیزی کمتر از سرکوب و غارت آنان 

راضی نبوده است.

اکنون هر اعتراض فردی و جمعی به معضالت محیط زیستی و تبعیض های نژادی و مذهبی و 
ملیتی در خوزستان و همچنین سایر مناطق حاشیه ای در ایران، حجمی زیادی از چون و چراهایی 
با ترکیب های مختلف ولی آشنا و تکراری ای همچون »تجزیه طلبی«،  ایجاد می کند که  هم 
»خطر جنگ« و ...دوباره در فضای رسانه ای رسمی و غیر رسمی )عمدتًا رسانه های فارسی زبان( 
از  یکی  که  کشاند  مسیری  به  را  نگرانی ها  همین  دقیقًا  هم  جهان آرا  محمد  می شوند.  زنده 

خونین ترین برگ های تاریخ معاصر ایران رقم خورد.

در فضای نرمال رسانه ای فارسی زبان، عرب ستیزِی نهادینه شده همچون لر و ترک ستیزِی رایج، 
همچون ادویه ی تند و ثابت کالم روزانه، همواره طعم اش احساس می شود. معمواًل وقتی خبری 
از اعتراض و مطالبه ای از سوی مردم عرب نیست، از آنان به عنوان »عرب زبان« یا در بهترین 
حالت »عرب های ایران« یاد می شود که تنها با تفکیک ایرانی و غیر ایرانی بودن پوششی برای 
کاربرد و پیگیرِی عرب ستیزی در کالم رایج باشد. هویت گرایی پان ایرانیستی انرژی عمده ی 
خودش را در ستیز با عرب و لر و ترک و به طور کلی دیگری ِ متجاوز/مهاجر/اسیر/چاکِر قوم 
آریایی و فارس قرار داده است و همواره در حال تعیین نسبت خودش با آنان است. این وضعیت 
یک ترتیب و نقشه ی جغرافیایی هم پیدا کرده است که مرکزیت اش »تهران« است و باقی 
مناطق هم به نوعی در ارتباط با آن بر روی نقشه ی صدارت پان ایرانیسم آریایی قرار می گیرند. 

8  برای آشنایی با سابقه ی حزب توده و مواضعش در این منطقه به این منبع رجوع کنید:
برایان من؛ جنبش عرب های خوزستان، ۱9۴۱-۱9۴۶: آیا نمونهای از ملی گرایی است؟ ؛ نشریه ی »تریبون بررسی خلق ها در ایران«، شماره ی 

سوم

http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_b8dd253d220747938c4a9cd94d173149.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_b8dd253d220747938c4a9cd94d173149.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_b8dd253d220747938c4a9cd94d173149.pdf
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اما وقتی عرب ها به هر بهانه ای به مانند دیگر اقشار جامعه موقعیت اعتراض و بلند کردن صدای 
خود را پیدا می کنند، با توجه به موقعیت کاربران، ناگهان »عرب های ایران« یا »عرب زبان ها« 
به »خلق عرب« یا »وهابی ها« یا »پان عرب ها« تبدیل می شوند که از جایی خارج از مرزهای 
وطن آریایی )اغلب از سوی رژیم عربستان سعودی و در گذشته رژیم بعثی( تحریک شده اند و 
خواهان جدا کردن بخشی از خاک وطن هستند! در واقع »حاشیه« در چهارچوب دولت-ملت 
اعتراض نکرده، شهروند درجه سه و چهار است ولی وقتی  تا زمانی که  ایران  آریایی-شیعِی 
صدای اعتراض اش بلند شود حتمًا خیانت کار و تحریک شده و مزدور خارجی است. این روال 
به عنوان یک ابزار کنترل امنیتی در بخش های گسترده ای از مردم هم به یک عادت و هنجار 
ملی تبدیل شده است که در این مواقع کمک حال رژیم حاکم برای سرکوب مناطق است. اینکه 
ممکن است نیروهایی از خارج و از هر کشوری در جایی دخالت بکنند مساوی نیست با اینکه 
اصواًل مطالبات یک ملیت یا قوم با قصد و مرضی خیانت کارانه و وابسته معرفی بشود. رژیم 
جمهوری اسالمی به خوبی توانسته است ترکیب »خلق عرب« )و اخیراً االحواز( را همچنان به 
عنوان معادل خیانت و جدایی طلبی و اخیراً هم با وهابیسم و تروریسم معرفی و تبلیغ بکند و 
این را میراث دار محمد جهان آرا و یارانش در سپاه خرمشهر است. »خلق عرب« اگر چه شاید 
یادآور سازمان ها و نهادهای سیاسی و فرهنگی عرب ها به خصوص در مقطع قیام ۵۷ است )که 
از سوی رژیم سیاسی تازه به قدرت رسیده شدیداً سرکوب شدند( ولی در این زمان این ترکیب 
همیشه اشاره ای به اعتراض و مقاومت مردمی است که برای احقاق حقوق خودشان به مانند 

سایر اقشار جامعه ی ایران تالش می کنند.
از زمان مانورکرمی و جزایری و محمدجهان آرا و دیگر پاسداران ضدانقالب   آن چیزی که 
به  را در چشم به هم زدنی  ایران«  یا »عرب زبان های  ایران«  خمینی در خوزستان، »عرب های 
و  مبارزه  و  مطالبه گری  تبدیل می کند همانا  و »تجزیه طلب ها«  و »وهابی ها«  »خلق عرب« 

مقاومت آنان بوده است.
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میراثخواراِن»محمدجهانآرا«

محمد جهان آرا میانجی پیوند »آسمانی و مقدس« نیروهای مختلف با نظام جمهوری اسالمی 
ایران است که هر نیرویی بسته به تمایل و جهت گیری اش)حتا انتقادی(، عناصر ارزشی خود 
از  »شهداء«اش  و  و شخصیت ها  آن می یابد۹. جنگ  در  را  عزیز«  تا »اسالم  از »مام وطن« 
مهم ترین سرمایه های رژیم جمهوری اسالمی و نیروهای شبه اپوزیسیون ولی همسو، برای گم 
نکردن قطب نمای ره یاِب ایراِن آریایی-اسالمی و منافع همبسته با آن بوده است. به کارگیری 
چرخش  جهان آرا،  همچون  یا شخصیت هایی  شهدا  جمله  از  جنگ هشت ساله  ارزشی  عناصر 
دستگاه  در  آن ها  انحالل  و  مواقع خاص  در  تمامیت خواه  پان ایرانیستی  گفتمان های  تبدیل  و 

پروپاگاندای جمهوری اسالمی را تسهیل می کند.

رژیم جمهوری اسالمی از جمله برای ایجاد پوشش برای تحرکات منطقه ای خود و همچنین 
برای  پوپولیستی  رانه ای قوی جهت همگرایی و یک دست سازِی  ایجاد  برای  تدارک زمینه ای 
کنترل و مدیریت هر چه کاراتر جامعه به خصوص در مواقع خاص به خوبی از این مشخصه ی 
هویتی »ایران« یعنی عرب ستیزی بهره می برد. به هنگام از هم گسیختن طرح و نقشه های 
بورژواهای وابسته ی حکومتی در عراق و مشخص شدن تزلزل بنیادی »عمق استراتژیک« رژیم 
اسالمی در کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه و خیزش شیعیان عراق علیه ارگان های 
این شکست منطقه ای و جلوگیری  با  حکومت جمهوری اسالمی، بهترین گزینه برای مقابله 
از تبعات اجتماعی و سیاسی فروپاشی پروپاگاندای تحرکات نظامی سپاه پاسداران و نهادهای 
وابسته در منطقه، مانور تبلیغاتی با سوخت عرب ستیزی و ناموس پرستی و غیرت اسالمی بود. 
محمد جهان آرا و حواشی »افسانه ای و مقدس« آن و جنایت هایش علیه مردم عرب خوزستان، 
9  متاسفانه اکنون گرایش جدید و کوچکی هم ایجاد شده که شوینیزم پان ایرانیستی را در پوشش دفاع از یک دستی و فرادستی 
طبقه ی کارگر به پیش کشیده اند. این دسته اگر چه همان ویژگی های چپ سنتی و میراث خوران حزب توده را در رویکرد پان ایرانیستی به 
تاریخ را دارد اما ظاهرا با تاثیر از نظرات منصور حکمت یک رویکرد ایده آلیستی به طبقه ی کارگر را جایگزین مفهوم »خلق«ای می کنند 
که منصور حکمت زمانی خواسته بود تناقض های آن را نشان بدهد اما همچون نیای تاریخی چپ سنتی با صورت بندی دیگری سر از شوینیزم 

پان فارس درآورد.  
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سرمایه ی درخشانی در این مسیر است. بی دلیل نیست که »جهان آرا« ُپرکاربردترین نشانه برای 
بازنمایی »خوزستان« است و زبان به اصطالح منتقد یا اپوزیسیون را هم اشغال و فاسد کرده 

است.

چاووشی،آهنگراِندوراِناعتدال

یکی از چهره های تبلیغاتی در سال های اخیر که هر بار به بهانه ای به مشکالت خوزستان در 
آثارش ناخونک زده محسنچاووشی است. آخرین اثری که از او در این زمینه منتشر شد 
»مسلخ« بود که به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی وابسته به سپاه ساخته شده است. من 
نمی دانم او چقدر مطلع است و اصاًل چه هدفی از خواندن این ترانه داشته است. ارزیابی شخصی 
من از ایشان خوانندهای ضعیف و بیسواد در موسیقی و بهره ور از امتیازهایی است که اینگونه 
به اصطالح هنرمندان در دورانی نصیبشان شد. اما فعاًل کاری با این قسمت ندارم، اما اینکه 
او مصیبتهای خوزستان را هم میخواهد از گلوی امثال جهانآرا فریاد بزند و بازهم او را در 
آب نداشتهی کارون تطهیر کند تا باز هم روزنهی فرصت رجوع تاریخی برای کاویدن تاریخ 
جنایتهای امثال او و پایههای تثبیت این رژیم جنایتکار باز هم پوشیده باقی بماند، نمی تواند 
قابل قبول باشد و از دید من تعیین تکلیف با امثال جهانآرا و جنگ خانمانسوزی که علیه 
مردم منطقه ایجاد شد برای وضعیت کنونی ما تعیین کننده است. ما یا میخواهیم از این استبداد 
خالص بشویم یا نه، اگر میخواهیم باید به شکلی بنیادی این سازهی منحوس را مورد هدف 
قرار دهیم و ستونهای این نظام همین چهرههای به اصطالح ارزشیاش هستند، همین تاریخ 
پنهان مانده زیر خاک جنگ و شهادتبازی و ممدنبودی و ... است. محمد جهانآرا حزباللهی 
حسن  برادرش  شد،  کشته  هم  خودش  نفر،  صدها  قاتل  و  خمینی  استبداد  سرسخت  مدافع 
جهانآرا ولی مخالف خمینی بود و در سال 136۷ به همراه هزاران مبارزی که جلوی استبداِد 
نوظهور سر خم نکردند، اعدام شد. هر دو نام، اشارهای به تاریخ این مملکت هستند، یادآوران 
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محمد جهانآرا )به هر بهانهای باشد( پایبند به خمینی و نظاماش، و یادآوران حسن جهانآرا اما 
آرمانخواهانی هستند که برای محو این استبداد مبارزه میکنند.

محسن چاووشی سابقه اش به نسل خوانندگانی بر می گردد که از دهه ی هفتاد چه در ارتباط 
با صدا و سیما و چه نهادهای خصوصی وابسته به حکومت، فعالیت های خود را شروع کردند. 
اغلب هم در کارنامه ی خود آثاری دارند که به وضوح و حتا در نزد مخاطبان غیرحرفه ای، آثاری 
تا  فعالیت هایشان  در طول  آنان  آثار  و  دقیق تر عملکرد  بررسی  با  اما  تلقی می شوند  سفارشی 
کنون، می توان جایگاه آنان را همچون سربازانی آماده به خدمت دید که در مواقع ضروری به 
طور هماهنگ چه در جایگاه سلبریتی و چه با ارائه ی آثاری در چهارچوب اولویت های سیاسی-

فرهنگی-امنیتی حکومتی به میدان می آیند.

چاووشی قباًل هم عالوه بر قطعه ی »خوزستان« در قطعاتی دیگر به مناطق جنوبی )اهواز و 
روایت رسمی  در همان چهارچوب  کلی  به طور  که  بود  کرده  اشاره  و جنگ زدگی  خرمشهر( 
حکومتی از جنگ قرار می گیرند. اما چاووشی در قطعه ای که اخیراً با نام »مسلخ« از او منتشر 

شد به خوبی جایگاه اصلی خودش را در دستگاه تبلیغی رژیم حاکم آشکار می کند.

بازی با کارت »عرب ستیزی« برای تقابل و رقابت منطقه ای از سوی رژیم جمهوری اسالمی 
دولت- هویتی  بنیاد  با  خورده  گره  ویژگی  این  باشیم  دقیق تر  اگر  و  دارد  طوالنی  سابقه ای 
ملت »ایران« است که با سلطه ی دولت های استبدادی پهلوی و اسالمی، در سال های اخیر 
و  نفرت انگیزی  از  خوبی  به  و  است  وارد شده  هم  اجتماعی  مهندسی  و  کنترل  حوزه های  به 
عرب ستیزی برای مدیریت افکار عمومی استفاده می شود. از جمله آثاری که اخیراً در همین مورد 
می توان به آن اشاره کرد فیلم »التاری« است که با کارگردانی محمدحسین مهدویان ساخته 
شد و برای اکرانش تبلیغات وسیعی صورت گرفت. کارگردان این فیلم قباًل هم فیلم »ماجرای 
نیمروز« را ساخته بود که تهیه کننده اش سازمان هنری اوج )وابسته به سپاه پاسداران( بود که 
»مسلخ« محسن چاووشی را هم ساپورت کرده است. ترانه ی »مسلخ« و فیلم »التاری« به 

https://www.youtube.com/watch?v=RrSgGXfak9I
https://www.youtube.com/watch?v=RrSgGXfak9I
https://www.youtube.com/watch?v=DegLi7h-EvA
https://www.youtube.com/watch?v=DegLi7h-EvA
https://www.youtube.com/watch?v=Stqweu2MgBc
https://www.youtube.com/watch?v=Stqweu2MgBc
https://www.youtube.com/watch?v=Stqweu2MgBc
https://www.youtube.com/watch?v=Stqweu2MgBc
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بهانه ی انتقال دختران به دوبی برای فحشا به طور علنی توصیه به عرب ستیزی و اقدام علیه به 
قول خودشان متجاوزان می کنند. نقش فعال نهادهای وابسته به سپاه و دیگر نهادهای امنیتی 
در حوزه ی تولیدات فرهنگی و به کارگیری به اصطالح هنرمندانی که در صحنه حضور دارند 
احتیاج به شرح مفصلی ندارد و با مروری ساده بر آثاری که ارائه می کنند یک جهت گیری کالن 

را می توان تشخیص داد.

فحشا در مشهد سابقه ای طوالنی تر از عمر نظام اسالمی دارد و فقط هم به قبر »امام رضا« 
محدود نیست بلکه مزارهای »حضرت معصومه« در قم، »شاه چراغ« در شیراز، شاه عبدالعظیم 
که  ضرورت هایی  اما  بوده اند.  فحشا  برای  شده  شناخته  مراکزی  دیرباز  از  ...هم  و  ری  شهر 
ازش گفتیم باعث شد ناموس پرستی اسالمی با عرب ستیزی »ایرونی« ترکیب شود و به مانور 
گسترده ای علیه »عراقی ها« تبدیل شود که قباًل هم هشت سال جنگ خمینیْ ساخته، سرمایه ی 

کالنی و سوخت مناسبی برایش فراهم کرده بود. 

جنگ ایران با عراق بیش از هزار از نعمت برای رژیم جمهوری اسالمی داشته است، دستگاه 
تبلیغاتی و حجم عظیمی از مشروعیت جویی این رژیم بر همان جنگ بنا نهاده شده و همچنان 
علم الهدی  و  شیرودی  و  باکری  و  جهان آرا  همچون  جنایتکارانی  اجساد  استخوان های  خاک 
رژیم  این  استقرار  چون  و  چند  از  اینکه  بر  عالوه  تا  می شود  پاشیده  نفر  میلیون ها  چشم  به 
ننگین و مسئولیت هایش در برافروخته شدن جنگی خانمان سوز کماکان بی خبر بمانند بلکه دیر 
تا  مصیبت هایی که همین رژیم عامل اصلی و مستقیم آن است را هم مخدوش جلوه دهند 
مقصر باز هم »دشمن خارجی« باشد، ولی از آنجایی که لولوی »دشمن خارجی« در این سال ها 
بی اثر به نظر می آید، پس بهتر آن که با »هجوم عرب های عراقی« جایگزین شود، یعنی همان 
لولوی تاریخی و هویتی که »ایران« برای احیای خود از روشنفکر دولتی رضاخانی گرفته تا 

نوحه خوان امروزی ما جناب محسن چاووشی، به آن چنگ می زنند.
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